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প্রশ্ন:  

আাামু আাইকুম ওয়া রামাতুল্লা..। 

লায়খ! আমার শ্বশুর আমার কাছে আছেদন কছরছেন যযন ননছের প্রশ্ননি নছখ 

আপনাছদর কাছে পাঠাই। প্রশ্ননি ছা: 

একনি নলশু তার জন্ম যেছকই নাক যনই, একনি অপাছরলছনর মাধ্যছম য়ছতা 

নাক ংছযাজন করা যাছে, তাছত খরে ছে প্রায় ৪০ াজার মানকিন ডার। 

আমার শ্বশুর োছেন, এ নলশুনির জনয যাকছদর কাে যেছক এ অেি যযাগাড় 

করছত। নকন্তু েযাপার ছা, তার োো ইরাছকর কুনদি কাছের রকাছরর একজন 

ামনরক সননক। 

প্রশ্ন ছা, এখন এ নলশুর জনয অেি জমা কছর খরে করা নক সেধ্ ছে ? যনদ 

উত্তর সেধ্ ওয়ার পছে য়, তাছ তার োো কাছের রকাছরর ামনরক 

দয ওয়ার েযাপারনি নক এ যেছে যকান প্রভাে যেছে না ? 

আল্লা আপনাছদর উত্তম প্রনতদান দান করুন। ওয়াাামু আাইকুম ওয়া 

রামাতুল্লা ওয়া োরাকাতুহু। 

 

-প্রশ্নকারী: আেূ নদরা 

 

 

উত্তর: 

 

 ... احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 

প্রশ্নকারী ভাই! আাামু আাইকুম ওয়ারামাতুল্লা..। 
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প্রেছমই যযিা জানা দরকার নলশুনির নপতা ইাম নেছরাধ্ী যযাদ্ধা ওয়ার 

কারছে এর অপরাধ্ নলশুনির উপর েতিাছে না। নপতার অপরাছধ্র কারছে পুে 

দনিত ছে না। যকননা আল্লা তায়াা েছন, 

 
( أَّّلَ َتِزُر 63( َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوّّفَ )63أَْم لَْم ُيَنّبَأْ بَِما ِِف ُصُحِف ُموََس ) )

ْنَساِن إِّّلَ مَ 63َواِزَرةٌ وِْزَر أُْخَرى )  ( ا َسَع ( َوأَْن لَْيَس لِْْلِ
 

না তাছক মূা এেং ইেরাীম -যয তার রছের ক ননছদিলছক পছুরাপুনরভাছে 

আদায় কছরনে- তাছদর ীোমূছর নেয়েস্তু ম্পছকি অেনত করা য়নন?! 

(যগুছাছত নে) একজন অপরাধ্ী অপর অপরাধ্ীর যোঝা েন করছে না। 

আর মানু যকে েযনিগত প্রছেষ্টার েই পাছে। 

নকন্তু যয অপাছরলছনর জনয আপনার শ্বশুর অে যযাগাড় করছত োছেন তা 

যযছতু শুধ্ু লারীনরক গঠছনর যৌন্দযি এেং পূেতা নেধ্াছনর ছেয তাই এ যেছে 

(তকিতা অেম্বন করা োই,) আল্লাছক ভয় করা োই। 

আপনার শ্বশুছরর জনয উনেত, নলশুনির নেয় তার োোর উপর যেছড় যদওয়া। 

য যযে মুরতাদ োননীর অনুকম্পায় েছ, যাছদর াছে তার েন্ধুত্ব, যাছদর 

জনয তার জীেন-ময় ে েযয় করছে তাছদর যেছকই তার ন্তাছনর জনয অে 

যযাগাড় করছে। যকননা তারা তার ঘননষ্ঠ এেং যও তাছদর ঘননষ্ঠ। 

াধ্ারে মুমানছদর দান-দকা মুমান দনরদ্র, নমকীন এেং মজুানদীনছদর 

জনয পনরতযাগ করছে। 

যকননা আল্লা তায়াা এ মা ম্পছকি আপনার শ্বশুরছক নজজ্ঞাা করছেন যয, 

এ মা নতনন যকাছেছক জমা কছরছেন এেং যকাোয় খরে কছরছেন। যযমনিা 

ী াদীছ এছছে, 
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َعْبٍد يوَم القيامِة حىت ُيسأَل عْن أربع ٍ عْن ُعُمرِِه فيما أفناُه وعْن جسِده ال تزوُل َقَدَما (
 )فيما أْبالُه وعْن مالِو ِمْن أْيَن أخذُه وفيما أنْ َفَقُو وعْن ِعلِمِو ماذا َعِمَل بوِ 

যকয়ামছতর নদন োন্দার দুই পা ামানযতম আছগ-নপছে ছে না যতেন না োরনি 

নেয় ম্পছকি নজজ্ঞাা করা য়। জীেনছক য নক কাছজ খানিছয়ছে ? তার 

যদছক য যকান কাছজ ননিঃছল কছরছে? ম্পদ য নকভাছে উপাজিন কছরছে 

এেং যকাোয় খরে কছরছে ? এেং ইম যমাতাছেক য কতিুকু আম কছরছে ? 

আর যজছন রাখুন! েুধ্াতি মুমান, অভাছে নপষ্ট, ত দনরদ্র ননিঃস্ব মুমানরা 

এ মাছর অনধ্ক কদার এ নলশু যেছক, যখন এ নলশুনির অেস্থাও এমন নয় যয 

তার োাঁো-মরার প্রশ্ন। 

এিা যা আনম নখাম তা যকে আপনার প্রনত কযানকামী ছয়। পনরছলছ 

আল্লার কাছে যদায়া নতনন যযন আপনাছক নঠক নেয়নি েুঝার এেং আপনার 

শ্বশুরছক স্বীয় আনুগতয ও মুমানছদর কযান াধ্ছনর পছে পনরোনত 

কছরন। 

উত্তরদাতা: আেূ মুাম্মদ আ-মাকনদী। 


